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خاصةالمشاريعهاإلنجازمتخصصة،صناعيةإنشاءاتإلىللحاجةاستجابة

االمينمحمدولدسالكأحمدمجموعةأسستمحتملة،مشاريعأجلومن

كانحيث،2002بريلافيMCE-SAوالتجهيزللبناءالموريتانيةشركة

موادوالخرسانةاإلسمنت،إنتاجوحداتاألساسيةالمجموعةنشاطاتبينمن

.األخرىالبناء

لقد.المجموعةلنشاططبيعيأفقيتوسععنعبارةMCE-SAانطالقفكان

بناءالمجالفيعامةخدماتتوفيرفييتمثلالشركةإنشاءمنالهدفكان

توىالمسعلىالمجالفيوالمختصينالشركاءمختلفمعبجدعملتلذلك

:التاليةالمجاالتفيوخاصةالعالمي

المدنية،الهندسةشركات-

الصلبة،المعدنيةالهياكلمؤسسات-

المعماريين،-

البناء،ومعداتلتجهيزاتالدوليينالموردين-

المتخصصة،االستشارةمكاتب-

المتخصصة،اللوجستيةالشركات-

....المعادنعنالتنقيب-

فيالعملمجموعاتتنظيمفيواسعةخبرةعلىMCE-SAشركةتتوفر

سنأحفيالمشاريعإنجازأجلمنمختلفةدولوفيالتخصصاتمختلف

معبالتعاونMCE-SAفإنالمثالسبيلفعلى.اآلجالأسرعوفيالظروف

نتإسمشركةمصنعتوسعةوتنفيذبتخطيطشهرا11خاللقامتشركائها

170منأزيدالمشروعهذافيعملوقد.ساعة/3م75بسعةموريتانيا

.مختلفةجنسيات8ومنمرتبطةتخصصا13وفيمختلفتوقيتفيشخصا

تنفيذاستطاعتMCE-SAفإناألحيانبعضفيالموادتوفرعدمورغم

ديدالجالدولينواكشوطمطارمثل(باليدمفتاح)متكاملةكبرىمشاريع

.طابقا11منتتكونو12000بمساحةبنواكشوطوعمارة

المدير العام

محيي الدين أحمد سالك ولد ابوه



أهم االنجازات

(أم التونسي)إنجاز مطار نواكشوط الدولي 
الطائراتلنزولومدرجين2م22000مساحتهاإركابومحطةسنويامسافرلمليونييتسعلمطار(مفتاحتسليم)متكاملإنجاز

.الخ...م38طولهمراقبةوبرجالمياهمعالجةومحطةالسياراتومواقفالمختلفةوالشبكاتالطرقإلىباإلضافة

محول-جسرإلىباإلضافةكلم7طولهسريعطريقإنجاز
.نواكشوطبمدينةالجديدالمطاريربطكلم7طولهسريعطريقإلىباإلضافةالبالدفيمحول-جسرأولتشييد

ميغاواط180الجديدةالكهربائيةنواكشوطمحطة
.ميغاواط60بوتوسعتهاميغاواط120نواكشوطشمالالمزدوجةالكهربائيةللمحطةالداخليةوالطرقالمدنيةالهندسةأشغالإنجاز

(السينغال)صابوداالذهبمصنع
Sabodala)الذهبلمصنعوالخرسانةالمدنيةالهندسةأشغالإنجاز Gold Mine)االستراليةالشركةلصالحالسينغالجنوب

(Mineral Deposits Ltd).مكعبمتر12000المنجزةالخرسانةكمية.

موريتانيااسمنتمصنعتوسعة
.2016سنةالثانيةوتوسعته1998سنة(الخرسانةمن3م530)الجديدةالكلينكرلمطحنةالخرسانيةوالكتلةاألساسات

(سوماغازشركة)للغازالكرويالخزان
.سوماغازشركةلصالحوذلكصلبةكتل9واألكواممن21بسعةالغازلتخزينكرويخزانأساسات

GSMاالتصاللشبكةاألساسيةالبنيات
تكنولوجيتوبشركةلحساب)الوطنيالترابامتدادعلىمتر50و40بينيتراوحبطولاتصاالتمحطة21لالمدنيةالهندسة

(مجموعتناشركاتإحدىوهي

(للتنظيمالوطنيةالسلطة)التردداتتسييرمشروع
شركةلحساب(متر30ومتر50محطات)االتصالتجهيزاتإلىباإلضافةونواذيبونواكشوطفيالمراقبةومساحاتمراكزبناء

.(مجموعتناشركاتإحدىوهيتكنولوجيتوب

طوابق9فندق-عمارةبناء
قاعاتمكاتب،الخيمة،فندقعلىالعمارةتحتوي.(السطحفوقومطعمطوابق9أرضي،تحتطابق)مستوى11منعمارةبناء

.تجاريومركزلالجتماعات

الموريتانيةللتلفزةالمركزيالتبريد
.(مجموعتناشركاتإحدىوهيتكنولوجيتوبشركةلحساب)الموريتانيةللتلفزةالمركزيالتبريدوتنفيذتوريد

موريتانيااسمنتلشركةالكهربائيةالمحطة
.موريتانيااسمنتشركةلصالح(ميغاواط4)كهربائيينلمولدينالمدنيةالهندسةأشغالوإنجازمقربناء

اكجوجتMCMشركةلصالحالمياهأنابيبمنكلم113
لصالحاكجوجتومدينةبنشاببينتربطالمياهأنابيبمنكلم113لالمدنيةالهندسةوأشغالاألنابيبوضعالحفر،أشغالإنجاز

Mauritanian)اكجوجتمعادنشركة Copper Mine «First Quantum Mineral Ltd).

البترولشركاتلصالحخدمات
التخزينومنطقةالمرسىقربالدولينواكشوطميناءمنطقةفي2م80000مساحتهامجهزةقاعدةتوفير-

ودفنحرقجمع،:النفاياتلمعالجةمصنعوتسييربناء-

.الميناءمنطقةفيوشاحناتحماالتكبيرة،طاقةذاترافعات:والنقلالرفعتجهيزات-

بانواذيبوالكهربائيةالمحطة
.البلجيكيةIMMأشغال الهندسة المدنية للمحطة الكهربائية الجديدة في نواذيبو لصالح شركة 



مطار نواكشوط الدولي الجديد

سافرململيوني(التونسيأم)الدولينواكشوطمطاريتسع

اليرباصافيهابماالطائراتأكبريستقبلأنويمكنسنويا

A-380.

دوليةالالمنظمةتوجيهاتوفقالمطاروتطويرإنجازتموقد

العالميالجويالنقلوجمعيةICAOالجويةللمالحة

IATA.

الطريقعلىكلومتراعشرينبعدعلىالمطارويقع

والعاصمةنواكشوطالعاصمةبينالرابط4رقمالوطني

.نواذيبواالقتصادية

مليون مسافر سنويا2:  طاقة استقبال المسافرين-

A380و ايرباص 747بوينغ : قدرة استقبال الطائرات-

متر3400: 1المدرج رقم -

متر2400: 2المدرج رقم -

متر مربع127000: مواقف الطائرات-

متر مربع22000:  سعة محطة االركاب-

سيارة600: مواقف سيارات محطة االركاب-

متر مربع4800: محطة األمتعة-

متر مربع3600: محطة صيانة الطائرات-

متر مربع1800: قاعة فنية+ متر 38: برج المراقبة-

متر مربع مع موقف خاص 3400: الجناح الرئاسي-

للطائرات

.ممرات لركوب المسافرين6-



(السينغال)صابوداالمصنع ذهب 

ةوالخرسانالمدنيةالهندسةأشغالإنجاز

Sabodala)الذهبلمصنع Gold

Mine)كةالشرلصالحالسينغالجنوب

Mineral)االسترالية Deposits

Ltd).12000المنجزةالخرسانةكمية

.مكعبمتر

.شهرا11مدةفيالمشروعإنجازتم



MCM-شركة معادن موريتانيا 

ألشغالاجاالنتاستقالليةلتوفيرللخرسانةاحتياطيمصنع

اغرينامغلبمشروعفياألساسات

والملبيةMCE-SAطرفمنالمنجزةالبناءأشغالبعد

صفقةمنحتم2005سنةالزبونلحاجياتكاملبشكل

.باكجوجتالمصنعتوسعةلمشروعجديدة

المشاريع التالية لحساب شركة MCE-SAلقد أنجزت 

:MCMباينشيريمناجم النحاس 

ةأشغال الهندسة المدنية الثنتين من المطاحن المدور-

أشغال الهندسة المدنية لمصنع النحاس المثخن-

أشغال الهندسة المدنية لثالث من خاليا التعويم-

أشغال الهندسة المدنية لمطحنة فيرتي-

أشغال الهندسة المدنية لمحطة الطاقة-

أشغال الهندسة المدنية لمطحنة الترهل-

أشغال الهندسة المدنية ألساسات أنبوب الرف-

أشغال الهندسة المدنية للقاعدة الحجرية الداعمة -

للمضخة

أشغال الهندسة المدنية لكسارة الحصى-

أشغال الهندسة المدنية لوحدة االسترجاع-

ضأشغال الهندسة المدنية للغرف المحصنة تحت األر-



شركة اسمنت موريتانيا

MCMكلم من أنابيب المياه لشركة 113

75بطاقةالمطحنةوتنفيذنقلبناء،

لكوذناقلهاإلىباإلضافةالساعة/طن

.موريتانيااسمنتشركةلصالح

.المسلحةالخرسانةمنأساساتوبناءالصلبةالمعدنيةللهياكلالرفعوتجهيزاتالنقلخدمات

.2004سنةساعة/طن75مطحنةوضع

لةالمدنيالهندسةوأشغالاألنابيبوضعالحفر،أشغالإنجاز

صالحلاكجوجتومدينةبنشاببينتربطالمياهأنابيبمن113

Mauritanian)اكجوجتمعادنشركة Copper Mine

«First Quantum Mineral Ltd).

.شغالاالموقعفياألنابيبإلنتاجابالستيككازيلإنتاجوحدة



Cosmos / Tullow oil / Petronas / Woodside 

مساحتهامجهزةقاعدةتوفير-

ميناءمنطقةفي2م80000

المرسىقربالدولينواكشوط

التخزينومنطقة

:فاياتالنلمعالجةمصنعوتسييربناء-

ودفنحرقجمع،

اتذرافعات:والنقلالرفعتجهيزات-

فيوشاحناتحماالتكبيرة،طاقة

.الميناءمنطقة

تركيب هياكل صلبة سقفية

طن200عملية رفع برافعة : مصنع متنقل

:نظرة عامة على

موقع أشغال  قاعدة التموين، 

بناء الجدران، وتركيب األسقف



عمارة الخيمة سيتي سنتر

Kinross  (تازيازت)توسعة مصنع الذهب

ي بهذا الخيمة سيتي سنتر،  أول مركب عصر: المنتج النهائي

الحجم في موريتانيا

تقدم أشغال البناء



قسم اللوجستيك



قسم اللوجستيك

العدد التجهيزات

1 DEMAG AC 615 : طن200رافعة 

1 DEMAG 80: رافعة متنقلة

4 Tug Master جرارات

10 مافي

1 طن16رافعة شوكية 

1 طن12رافعة شوكية 

2 طن7رافعة شوكية موسعة 

1 طن2رافعة شوكية 

2 تمديد المقطورات

1 طن10رافعة 

1 مقطورة بسرير منخفض

متليك كمقاول ألنشطة الحفر واالنتاج النفطيي ت

MCE-SA محطييييية متنقلييييية تتيييييوفر عليييييى

الرافعيييات والرافعيييات الشيييوكية وت كميييا هيييو 

:مفصل في القائمة أدناه



قسم اللوجستيك

لصالحاجهوإنتالنفطعنتنقيبآليةوتخزيننقل

.االستراليةWoodsideوودسايدشركة

الرفععمياتجميعMCE-SAشركةتتولى

.حديثةمعداتباستخدام

MCE-SAطرفمنالتموينقاعدةتوفيةتم

ةاستراحوأماكنومخازنمكاتبعلىوتحتوي

الخ...وحواجز

منظر جوي من قاعدة التموين



أهم زبنائنا

Al-Khaima City Center, 7th floor

10 Rue Mamadou Konaté

Nouakchott, Mauritania

website : www.mce-sa.com

Email: mce@asmlgroup.com

Phone.+222 4524 11 11

Fax.  +222 4525 57 95 

P.O.BOX : 5405 

Sabodala

Mine Company

Mauritanian Copper Mines

http://www.mineraldeposits.com.au/images/layout/smc-logo-43x43.gif
http://www.mineraldeposits.com.au/images/layout/smc-logo-43x43.gif
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.asa.com.au/Members%20logos/Associate%20Members/Wartsila%20Logo.jpg&imgrefurl=http://www.asa.com.au/members_list.asp&usg=__MkD9aPxPF2EF55HEx2nKLkOtO9Y=&h=504&w=720&sz=55&hl=fr&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=D8OZ-IWt9xnljM:&tbnh=98&tbnw=140&prev=/images?q%3Dwartsila%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.asa.com.au/Members%20logos/Associate%20Members/Wartsila%20Logo.jpg&imgrefurl=http://www.asa.com.au/members_list.asp&usg=__MkD9aPxPF2EF55HEx2nKLkOtO9Y=&h=504&w=720&sz=55&hl=fr&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=D8OZ-IWt9xnljM:&tbnh=98&tbnw=140&prev=/images?q%3Dwartsila%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.finaperf.com/images/logos/240x180/arcelor-mittal.jpeg&imgrefurl=http://www.finaperf.com/actu/arcelor%2Bmittal&usg=__x2u7BuqKqPLFVnUrVku7Qqt250A=&h=180&w=240&sz=9&hl=fr&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=I4hRZYt9M67LPM:&tbnh=83&tbnw=110&prev=/images?q%3Darcelormittal%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.finaperf.com/images/logos/240x180/arcelor-mittal.jpeg&imgrefurl=http://www.finaperf.com/actu/arcelor%2Bmittal&usg=__x2u7BuqKqPLFVnUrVku7Qqt250A=&h=180&w=240&sz=9&hl=fr&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=I4hRZYt9M67LPM:&tbnh=83&tbnw=110&prev=/images?q%3Darcelormittal%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://seeker401.files.wordpress.com/2010/01/800px-petronas_logo-svg.png&imgrefurl=http://forums.forzamotorsport.net/forums/thread/3802224.aspx&usg=__61MO9a54W23gr55Uc-95u_qIiUU=&h=342&w=800&sz=24&hl=fr&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=CvZCzyzcMVJUtM:&tbnh=61&tbnw=143&prev=/images?q%3Dpetronas%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://seeker401.files.wordpress.com/2010/01/800px-petronas_logo-svg.png&imgrefurl=http://forums.forzamotorsport.net/forums/thread/3802224.aspx&usg=__61MO9a54W23gr55Uc-95u_qIiUU=&h=342&w=800&sz=24&hl=fr&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=CvZCzyzcMVJUtM:&tbnh=61&tbnw=143&prev=/images?q%3Dpetronas%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1



